
 

 

KUZEY REN-VESTFALYA'DAKİ DEMANS HASTALARI İÇİN 
COVID-19 AŞISINA HAZIRLIK ÖNERİLERİ 

Demans Hastalarının Akrabaları ve Yardımcıları İçin Rehber 
 

Aşılama konusuyla ilgili hala birçok soru ve belirsizlik mevcut. Aşılama konusunda birinci önceliğe 
sahip grupta yer alan 80 yaş ve üstü için aşı davet mektuplarının gönderimine ve 25 Ocak 2021 tarihi 
itibariyle randevuların oluşturulmasına başlandı. Ancak bu yaş grubundaki demans hastaları için 
aşılamaya kadarki süreçle ilgili pek çok soru işareti var. Bu konuda onlara destek sağlamak amacıyla 
bazı öneriler hazırladık. 

Aşı daveti ulaştıktan sonra, aşı randevusu alınmalıdır. Randevular bölgesel aşılama merkezi 
tarafından değil, Kuzey Ren-Vestfalya için belirlenmiş iki çağrı merkezi (bölgelere göre tanımlanmış) 
ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulmaktadır.  

Bölgesel çağrı merkezi numarası davet mektubunda belirtilmiştir. 
Aşılama merkezleri 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren aşılama işlemine başlayacaktır.  
Aşı randevusu için bekleme süresi, aşı merkezinin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. 

Aşılama gününde, sürecin genelinde bir gecikme ve aksamaya neden olmamak için tam 
kararlaştırılan randevu saatinde aşı merkezinde olunmalıdır. Eşlik eden kişinin, her aşamada 
demanslı kişinin yanında kalmasına izin verilmektedir. 

 

Randevu Oluşturma 

Randevu Oluşturma İşlemi Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

 Refakatçıyla ilgili detayların sorulabilmesi için, randevu başvurusu telefonla yapılmalıdır. 

 Randevu oluşturulduktan sonra, aşı merkezine refakatçıyla birlikte gidilmelidir.   

 Telefon görüşmesi sırasında, demanslı kişinin tıbbi nedenlerle maske takmaması gerekiyorsa, 

aşılama sırasında maskenin çıkarılması gereken durumların oluşabileceği bilgisi verilmelidir. 

 Randevu oluşturulurken aşağıdaki sorulara cevap alınmalıdır: 

• Randevu alınırken refakatçının adının da verilmesi gerekiyor mu?  

• Aşı gününde, demanslı kişiye, onunla yakınlığı olmayan birinin eşlik etmesi mümkün 

mü? 

Rheinland'da Yaşayanlar İçin Ücretsiz Görüşülebilecek Çağrı Merkezi Numarası: 0800 116 117 01 

Vestfalya'da Yaşayanlar İçin Ücretsiz Görüşülebilecek Çağrı Merkezi Numarası: 0800 116 117 02 

İnternet Adresi www.116117.de  

Aşılama Günü ve Hazırlık İçin Öneriler 



 

 

Kişinin aşı merkezine ulaşmasından itibaren, kayıt işleminden aşı yapılmasına ve ardından bekleme 
alanındaki bekleme süresine kadarki tüm işlemler ortalama 1 saat kadar sürmektedir. 

Aşılama hakkında daha fazla bilgi için, Kuzey Ren-Vestfalya Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler 
Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede, korona aşılamasına ilişkin bilgilendirme 
broşürleri ve korona aşısı konusunu basit bir dille açıklamak için kullanılabilecek bir bilgi sayfası 
yer almaktadır: https://www.mags.nrw/coronavirus-leichtesprache#corona-impfung 
Ayrıca koronavirüs hakkında devlet tarafından hazırlanan önemli kurallara ve bilgilere bu adresten 
ulaşılabilmektedir: https://www.mags.nrw/coronavirus 
 
Hazırlayan: 
Yaşlılık, Bakım ve Demans Merkezi - Bölgesel Ofisi  
Fach- und Koordinierungsstelle Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz NRW -  
Eine gemeinsame Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW 
Gürzenichstrasse 25, 50667 Köln 
Tel .: 030 / 2218298-27 
E-posta: info@rb-apd.de  
Web Adresi: https://alter-pflege-demenz-nrw.de/ 

İçerikten Sorumlu: Yaşlılık, Bakım ve Demans Bölge Ofisleri - Demans İşleri Grubu  
https://alter-pflege-demenz-nrw.de/akteure/themen/demenz/ 

Aşılama Gününe Hazırlanmak İçin Öneriler 
• Demans hastası aşı günü ile ilgili bilgilendirilmelidir. Bu randevunun neden oluşturulduğu ve aşı 

merkezinde neler yapılacağı açıklanmalıdır. Aksi takdirde aşı merkezindeki çalışanların üstünde 

bulunan koruyucu kıyafetler onların endişelenmelerine neden olabilir.   

• Aşı randevusu için gerekli tüm belgeler hazır bulundurulmalıdır. O gün yanınızda olması 

gerekenler:  

o -Aşı randevusu onayı 

o -Aşı kartı 

o -Sağlık kartı 

o -Kimlik kartı 

o -Hastalıklarla ilgili belgeler, kullanılan ilaçların listesi veya tıbbi raporlar. (Tedbir amaçlı) 

• Davetiye ekinde bulunan anamnez formu evde doldurularak getirilebilir, ancak zorunlu değildir. 

Bu form, aşı merkezinde tıbbi personel ile üzerinde konuşularak da doldurulabilmektedir. 

Önemli olan, aşı olmadan önce bu formun doldurularak onaylanmasıdır.   

• O gün mümkünse demans hastalarının da maske (cerrahi maske, FFP2 maskesi) takması 

sağlanmalıdır. Anlık çözüm üretmek amacıyla kullanılan kumaş maskelere artık izin 

verilmemektedir. 

• Aşılamadan sonra aşı merkezinde yaklaşık 30 dakika kadar daha kalınması gerekmektedir (Bu 

süre, tıbbi bir ihtiyaç olması halinde 30 dakika daha uzatılabilmektedir). Bekleme sürecinin sıkıcı 

olmaması için oyalanma amacıyla bir şeyler de götürülmesi önerilmektedir. 

Daha Fazla Yardımcı Bilgi İçin 


